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 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
  
                        
                              
 

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 
projektu ustawy: 

- o zmianie ustawy o Radzie Ministrów 
(druk nr 1894). 

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Prezesa Rady 
Ministrów do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

                                                    

 

(-) Donald Tusk 



OPIS PROJEKTU 

Projekt ustawy o zrnianie ustawy o Radzie Ministrow (druk nr 1894), reguluje rnateriq 

ustatvy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrow (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, 

z p6in. zm.3 w zakresie dotyczqcym liczby stanowisk sekretarzy stanu i podsekretarzy stailu, 

a takie liczby tworzonych gabinetow politycznych i wystepujacej tam wielkosci zatmdnienia 

Przewiduje on wprowadzenie do ustawy o Radzie Ministldw ograniczenia liczebnoSci: 

1) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow: 

a) sekretarzy stanu - z limitem do jednej osoby, 

b) podsekretarzy stanu - z limitem do pieciu osob, 

c) gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrow - z limitem do piqciu osob, 

d) gabinetu politycznego 'vViceprezesow Rady Ministrow - z limitem do trzech 

osob; 

2) w rninisterstwach: 

a) podsekretarzy stanu i stanowisk rownorzednych - z limiteln do pieciu osob, 

b) gabinetu politycznego - z limitem do dwoch osob. 

JednoczeSnie projekt podejmuje probe uregulowania kwestii tworzenia gabinet6w 

polityczilych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrbw, przez wskazanie w dodawanym art. 28a, 

iz tworzy siq tam w szczegolnoSci gabinet polityczny Prezesa Rady Ministrow oraz gabinety 

polityczne Wiceprezesow Rady Ministrbw. 

OCENA ROZWIAZAN ZAWARTYCH W PROJEKCIE USTAWY -- 

Jedna, z cech demolcratycznego panstwa prawnego jest dqenie do moiliwie 

precyzyjnego oddzielenia zjawisk i procesow o charakterze politycznyin i o charakterze 

adrninistracyjnyrn. W sferze dzialania administracji rzqdowej zjawisko to znalazlo wyraz 

w realizowanej gl61ynie w 1996 r. reforrnie Centrum administracyjno-gospodarczego Rzqdu. 

Przyjete zostaly wowczas ustawa o Radzie Ministrow oraz ustawa o sfuzbie c)wilnej. IJstawy 

te stworzyly podstawy prawne do systemowego uporzqdkowania wzajemnych relacji miqdzy 

profesjonalna, lcadra, urzednicza, a politykami. Jednym z przejawow tego uporzqdkowania sq 

gabinety golityczne. W dotychczasowej praktyce reaiizowanej grzez rzqd;~ reprezentujqce 



wszyst1;ie vv zasadzie opcje polit;icz~;e nie I<w-cstionowa!ao zasr,d~~oSci ich istnienia aai ilis 

byiy wysuwane pcstulaty taic giebckiej ich redrtkzji. 
7 - < . .  . . i,! stawa o dziajach acm~nistraq i - -  L ~ ~ U ~ ~ L Z I L J  - - :  - i ' i 7~ / f. u~~rzac; '~owaia  

i ijsysiemat;~.zowaia struicturq administracji rzqdowej od stronji mery?itorycznego zakresu jej 

dzialania. 'Wydzie!one zostaly obszary poszczegolnych dzialbw, na og6i dosC cbszernych 

i syste~llatycznie rcszszerzajqcych sie. W kolej~lych Iatnch zwiqkszy4a siq tez sama iiczba 

dziaiow z 28 do 34. Podzial zada6 miedzy seltretarzy i podsekretarzy stanu majqcy swoje 

bezposrednie sltutki dla ich liczby, nalezy tradycyjnie i to nie tylko w Polsce do sfery 

wewiaqtrznego ustroju adnlinistracji rzqdowej, ktory nie powinien byc krqpowany zbyt 

rygorystycznyini normami, ale uk~zta l tow~ly przede wszystkim w sposob umoiliwiajqcy 

efekywne wykonywanie zadali, w tyin r6wniez realizacjq zobowiqzal'i Rzeczypospolitej 

Polskiej wynikajqcych z cz~onkowstwa w organizacjach miqdzynarodowych, w szczegolnosci 

Unii Emopej skiej . 
NaleAy zauwazyk, iz projektowana ustawa w spos6b nieprzemyslany wprowadza 

ograniczenie liczby stanowisk sekretarzy i podsekretarzy stanu oraz limit zatrudnienia 

w gabinetach politycznych, nie porzqdkujac przy tym kwestii najistotniejszych, takich jak 

jednoznaczne okreilenie roli gabinetbw politycznych oraz zasad ich tworzenia i dzialania, 

a takze jasne wskazanie podmiotow, dla ktorych gabinet polityczny ma stanowiC wsparcie. 

WqtpliwoSci budzi takze kwestia samego wprowadzenia wyzej okreslonych limitow 

do aktu o randze ustawowej. Wydaje siq, ze wlaSciwsze byloby uregulowanie w ustawie 

jedynie ogblnych zasad powoiywania seltretarzy i podsekretarzy stanu oraz zasad tworzenia 

gabiizetow politycznych. 

Wqtpliwym jest rowniez, czy projektowana ustawa, wprowadzajqc limit osob 

zatrudnionych w gabinetach politycznych, o s i ~ n i e  zamierzony cel. Zauwazyc bowiem 

naleiy, iz zadania wykonywane w ramach gabinetow politycznych bedzie mozna wykonywab 

bez jakiclkolwiek ograniczch, rbwniez na podstawie umow cywilnoprawnych. Nalezy 

jednoczeSnie zauwazyk, ze projektowana ustawa zawiera niespojnoSc, polegajqcq na objqciu 

jej zdtresem kwestii ograniczenia stanu etatowego gabinetu politycznego ministra 

(projektowany art. 1 pkt 4 zawierajqcy propozycjq zmiaily brzmienia art. 39 ust. 3 pkt 1 

ustawy o Radzie Ministrow), podczas gdy w uzasadnieniu do powyzszego aktu mowa jest 

o ,,uregulowaniu kwestii dotyczqcej obsady personalnej w gabinetach polityczilych premiers, 

wicepren~ierow, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu". 

Ponadto wprowadzane, zgodilie z projektowanym art. 28 ustawy o Radzie Ministrbw, 

ograniczenie liczby stanowisk sekretarzy stailu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrbw moie 

prowadziC w praktyce do licznych problemow. PodiliesC nalezy, iz art. 103 ust. 1 Konslytucji 



zakazzie iqcze:lia mandatu posla z zatrudnieniem w adrninistrzcji rzqdowe.j, p r q  C Z Y ~  Z B ~ ~ Z  

ten nie dotyczy czlo11it6w Rady Ministr6w i sekretarzy stanu w administracji rzqdowej. 

cgra~licze::ie w tym przvn&k,u i r IIczby srs~oc.;isk sekefarqi staiiu Kancelarii prezesa Rady 
~: , j -+ . . x  1 ~ 1  XIVW ~ _ i ~ i r  ---- - -  utrcdniaC sfektywnc wspornagaliie Prezesa Rady Ministrow w realizacji jego 

zadali. Wydaie siqi ze prqjektodawca przygotowjqc regulacjq w zaiuesie liczby stanowisk 

sekretarzy (nie wiqcej niz jedim osoba,! i podsekretarzy stanu (nie vJiecej ni2 piqC osobj nie 

u\vzgl~dnil specyfiki Kancelarii Prezesa Rady -Ministrow. Zadania Kancelarii ilie ograniczajq 

siq - tak jak w przypadku ministrow - do ltol~kretilie wskazailych dziaiow adininistracji. lecz 

odnosza siq do szerokiej materii, w tym zadan wskazanych przez R a d ~  Ministrow oraz 

Prezesa Rady Miizisrrow. 

Wydajt: sie r6wniez. ze art. 28a, dodawany do ustawy o Radzie Ministrow, wbrew 

intencjom projektodawcow umozliwia tworzenie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, 

oprocz gabinetow politycznych Prezesa Rady Ministrow oraz Wiceprezesow Rady Ministrow, 

gabinety politpczile sekretarza stanu i podsekretarzy stanu. Wynika to z wprowadzonego 

w tym przepisie otwartcgo katalogu wskazujqcego: i i  w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow 

tworzy siq w szczeg6lnoSci gabinet polityczny Prezesa Rady Ministrow oraz gabinety 

polityczi~e Wiceprezesow Rady Ministrow - z okreSlonym tam limitem zatrudnionych os6b. 

Nalezy przy tym zauwaiyc, ze w przypadku tworzenia gabinetow politycznych sekretarza 

stanu i podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow nie miaiyby zastosowania 

okreslone projektowanq ustawq limity zatrudnicnia. 

Odnoszqc siq do dodawanego w art. 37 ustawy o Radzie Ministrow ust. 6, 

wskazujqcego og6lny limit stanowisk podsekretarzy stanu oraz upowazniajqcego Prezesa 

Rady Ministrow do okreilenia w rozporzqdzeniu szczegolowych limitow tych stanowisk 

w kaidym ministerstwie, ilaleiy po pierwsze miec na uwadze, iz dany minister moie, zgodnie 

z art. 33 ust. la  pkt 1 ustawy o Radzie Ministrow, ltierowak nie tyllco jednym, ale kilkoma 

dzialami administracji rzqdowej. W tym przypadku wprowadzanie w ustawie ograniczenia 

liczby podsekretarzy stanu moie stanowik znaczne utrudnienie w wyltonywaniu przez 

rni~iistra jego licznych zadan, gdyz liczba piqciu stanowisk podsekretarzy staiiu moze okazad 

siq niewystarczajqca. Po drugie, za nieuzasadnionq regulacjq uznaC nalezy okreSlenie 

powyzszych limitow w drodze rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow. Bowiem, zgodnie 

z art. 37 ust. 3 ustawy o Radzie Ministrow, sekretarza stanu i podsekretarza stanu powoluje, 

na wniosek wl.aSciwego ministra, Prezes Rady Ministrow, a zatem nic ma potrzeby 

wydawania odrqbnych przepisow w tej materii, ktora i tak zalezy od decyzji Prezesa Rady 

Ministrocv. 



.!ednoczeSnie zaznaczeilia wyrnaga, ii: zgodi~ie z art. 149 ust. 1 K O I I S ~ ~ ~ U C ~ ~  oraz at. 33 

ust. i ustawy o Radzie Ministrow, obok ministrhw kieriljqcych dzialem administracji 

rzqdowej. w fs_ady Mifiistrbw megq .-J-\ * L L  OL LIC ministr~jwie powo~aiii do iyypeiniania 

zadah ~vyznaczcnjrch przez Prezesa Rady Miilistrbw. natolniast w projektowanej ustawie 

caikowicie poininieto regulacje odnoszqce sie do zasad tworzenia gabinetow politycznych do 

obslugi tzw. ministr6w boz teki. 

Do proj ektowanej ustawy, w wyniku autopoprawki, dodano przepis przej Scion? 

(art. la) odnoszqcy siq do podsekretarzy stailu (ust. 1) oraz os6b zatrudnionych w gabinecie 

politycznym na stanowisku doradcy (ust. 2). Niniejszy przepis nie rozstrzyga kwestii 

n~i~dzyczasowych w stosunku do osob pelniqcych funkcje sekretarza stanu w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrow, a takze osdb zatrudnionych w gabinetach politycznych na podstawie 

umowy o pracq, na stanowiskach innych niz doradca, powodujqc powstanie w tym zakresie 

luki prawnej . 

Dokonujqc oceny przedmiotowego projektu ustawy nalezy miek na uwadze przede 

wszystkim role gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrow, kt6ra wynika z jego 

konstytucyjnej pozycji jalto kierujqcego pracami Rady Ministrow (art. 148 pkt 2 Konstytucji). 

Gabinet polityczny speinia wobec szefa rzqdu funkcje doradztwa politycznego oraz 

inerytorycznego, przy czym do jego zadan nalezy rowniez wspoldziaianie z gabinetami 

politycznymi ministrow i koordynacja ich pracy. JednoczeSnie wspomaga on szefa rzqdu 

w jego kontaktach z Sejmem, Senatem oraz Prezydentem RP. 

Ponadto zaznaczyk nalezy, iz z gabinetem politycznym premiera wspolpracujq 

sekretarze i podsekretarze stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow. Majqc kontakt 

z caiym systemem gabinetow ministrow, spajajq go z gabinetem politycznym szefa rzqdu 

i zapewniajqmu sprawny dostep do informacji. 

JednoczeSnie podkreslenia wymaga, iz w wyniku zmiany ustawy z dnia 3 1 lipca 198 1 

r. o wynagrodzeniach osob zajmujqcych kierownicze stanowiska paristwowe (Dz. U. Nr 20, 

poz. 10 1, z poin. zm.), dokonanej ustawq z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy 

o wynagrodzeniu osob zajmujqcych kierownicze stanowiska palistwowe oraz ustawy 

o ksztaltowaniu wynagrodzeli w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych 

ustaw (Dz. U. Nr 33, poz. 254), poczyniono znaczne oszczqdnoSci w wynagradzaniu os6'o 

zajmujqcych kierownicze stanowiska w administracji rzqdowej, ldorych wysokoSC, w okresie 

od 1 marca do 3 1 grudnia 2009 r., szacowana jest na poziomie 4,4 mln zi. 



Reas.c;m@qc= & r . ~ t r ~ p ~ a  - potrzebe ureguloivania ;iwes;ii bqd+e~ arzedmioten 

nroip!<+~:. _. LL :ial,,j on- ;,!sta7zji, vqmaga 10 jednaic pogiebionej analizy istaicjqcych rozwiqzai~ 

oraz ypracowania nomych, precyzyjnych mechanizmow funkcjonowania struktury 

doradczej Prezesa Rady Ministr6w oraz gozostalych cztonk6w Rzqdu. 

Zaproponowane w przediniotowyin projekcie rozwiqzaaia majq charakter dorazny i 

nieprzemyilany, a wprowadzenie ich w zycie rnogloby przyniesd wigce-i negatywnych 

skutk6w nii  ltorzy5ci, z~wlaszcza w zakresie zmiiiejszenia obsady etatowej w kierownictwach 

resortow realizujqcych wiele skomplikowan~~cli zadan, czc;sto zwiqzanych a wdrazaniem 

proj ekt6w unijnych. 

Majqe na nwadze powyisze Wada Ministr6w negatywnie opiniuje projekt ustawy 

o zmianie ustawy o Radzie Ministrbw, zawarty w drukn nr 1894. 


